ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVITA

HorAnAnn

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investi{ia 66$coali primari
Stroe Belloescu cuplati cu Gridinifi - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna
Grivifa, judeful Vaslui"
Consiliul local al comunei Grivifa, intrunit in gedinfi extraordinari

iulie 2016;

la

data de 29

Avdnd in vedere prevederile:
- Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd 9i regimul juridic al acesteia, republicatd
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, republicat[ cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii m. 27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- Hot6rArii Guvernului rtr.2812008 privind aprobarea conlinutului cadru al documentaJiei
tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii gi lucrdri de investilii;
in temeiul art.36 atin. (t), alin. (4) lit. d), art.13 alin. (1) lit. b) din Legea 21512001
privind administrafia publicd locald, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

rrorAnAgrE:
Art. 1. - Se aprobd intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investifii
"$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild program normal, sat Odaia Bursucani,
comuna Grivila, judelul Vaslui".
Art.2, - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevdzut la art. 1 precum
gi cheltuielile de intrefinere gi exploatare se suportd din veniturile proprii ale bugetului local
qi/sau imprumuturi.
Art. 3. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari rdspunde primarul
comunei Grivifa.
Art. 4. - Cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotdrAri se abrogd Hotdr0rea Consiliului
local Grivija
10112.02.2016 privind aprobarea proiectului de desfiinfare partiald qi
consolidare a imobilului $coala Odaia Bursucani, comuna Grivi{a, judeful Vaslui.
Art. 5. Prczenta hot[rdre va fi comunicatd persoanelor gi institufiilor interesate prin
grij a secretarului comunei.

ff.

'

Pregedinte de gedinfd

Consilier

FH
Et ilflffiHt t.

Contrasemneazd
Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin

Grivifa, 29 iulie 2016
Nr. 12
Hot[rdrea a fost aprobatd cu 10 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,contra,' gi 0 ,,abtineri',,

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

PRoTECT DE HorAnAnn

privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investi{ia "$coali primari
Stroe Belloescu cuplati cu GridinifI - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna
Grivifa, judeful Vaslui"
Munteanu Alina Iuliana - primarul comunei Grivifa, judeful Vaslui:
Avdnd in vedere prevederile:
- Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, republicatd
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, republicat[ cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
- Legii nr. 27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- Hotdr6rii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea con{inutului cadru al documenta}iei
tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii qi lucrdri de investi{ii;

in

temeiul dispoziliilor art. 36 pi art. 45 din Legea w. 21512001 privind administra{ia
publicd locald, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

PROPUN:
Art. 1. -

Se aprobd intocmirea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investifii
"$coald primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild program norma[ sat Odaia Bursucani,
judelul
comuna Grivila,
Vaslui".
Art, 2. - Orice cheltuieli impuse de implementarea proiectului prevdzut la art. 1 precum
gi cheltuielile de intre{inere qi exploatare se suportd din veniturile proprii ale bugetului local
gi/sau imprumuturi.

Art. 3. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri rdspunde

primarul

comunei Grivi{a.

Art. 4. - Cu data intrdrii in vigoare a prezentei hotdr6ri se abrogd Hotdrdrea Consiliului
local Grivi{a nr. 10112.02.2016 privind aprobarea proiectului de desfiinfare partiald gi
consolidare a imobilului $coala Odaia Bursucani, comuna Grivifa, judeful Vaslui.
Art. 5. 'PrczenIa hotdrdre va fi comunicatd persoanelor gi instituliilor interesate prin grija
secretarului comunei.

Primarul comunei Grivifa

Av izat

entru le galitate
Secretar
Vdtafu Bogdan Constantin
p
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ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotirAre
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia "$coali primarl
Stroe Belloescu cuplati cu Grldinifi - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna
Grivifa, judeful Vaslui"

Domnilor consilieri, domnilor invitali,
in conformitate cu prevederile Legii m.21512001, privind administraJia publicd locald,
republicati, cu modificdrile si completdrile ulterioare, a fost iniliat proiectul de hotdrdre cu titlul
de mai sus.
Proiectul are drept scop creearea cadrului legal pentru intocmirea unui studiului de
fezabilitate pentru realizarea unei gcoli primare cuplatb cu grddinifi cu program normal, in satul
Odaia Bursucani.

in prezent cl[direa $colii Odaia Bursucani, se afl6 intr-o stare avansatd de degradare.
Principalele degraddri sunt fisuri verticale qi inclinate in peretii structurali, pe anumite zone fiind
luate mdsuri pentru sprijinirea locali a perelilor actuali.
in prezent construclia nu satisfice cerinfele normelor actuale in vigoare gi nu poate prelua
nici solicit6rile din exploatarea curentl gi nici acliunea seismicd.
Trebuie avut in vedere faptul cd Ministerul Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei
Publice, frnanteazd, prin Programul Na{ional de Dezvoltare Locald, lucririle de construire a
unitdlilor de invdfdmAnt preuniversitar. in vederea obfinerii finanjdrii trebuiesc intocmite studiile
de fezabilitate qi proiectul tehnic pentru depunerea solicitdrii de finan{are.
Prin Hotdr6rea Consiliului local Grivifa nr. 10112.02.2016 a fost aprobat proiectul de
desfiinfare partiald gi consolidare a imobilului $coala Odaia Bursucani, comuna Grivila, judeful

Vaslui. Avdnd

in vedere cd avem oportunitatea rcalizdrii unei investifii noi in

satul Odaia
Bursucani, propun abrogarea acestei hotdrdri gi aprobarea intocmirii unui studiu de fezabilitate
pentru rcalizarcaunui imobil nou.
Avdnd in vedere cele expuse gi {in0nd cont de faptul ca aprobarea proiectului de hotirdre
intr[ in competen]a Consiliului local, ca autoritate deliberativd a administrafiei publice locale,
am iniliat acest proiect de hotdrdre, pe care vd rog s6-l adoptali in forma redactatL.

Primarul comunei Grivila
Munteanu Alina Iuliana

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA GRIVITA
FINANTE - CONTABILITATE

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotlrire
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investi{ia "$coall primari
Stroe Belloescu cuplati cu Gridinifl - program normal, sat Odaia Bursucani, comuna
Grivifa, judeful Vaslui

Compartimentul de resort, CONTABIL, din cadrul Consiliului local al comunei Grivifa;
examindnd proiectul de hotdrdre privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate
pentru investifia "$coal6 primard Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinifd program normal, sat
Odaia Bursucani, comuna GriviJa, judeful Vaslui:
av6nd in vedere prevederile:

- Legii nr. 21311998 privind proprietatea publicd gi regimul juridic al acesteia, republicatd
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

-

Legii nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului qi urbanismul, republicatd

cu

modific[rile gi completirile ulterioare;
- Legii nr. 27312006, privind finanJele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- Hotdr6rii Guvernului nr.2812008 privind aprobarea confinutului cadru al documentafiei
tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum qi a structurii gi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investifii gi lucrdri de investilii;

- Legea nr.2l5l200l privind administralia publicd local6, republicatd cu modificdrile

qi

completdrile ulterioare;

considerd cd proiectul indeplinegte condifiile de oportunitate precum gi de legalitate;
prevederile acestuia fiind conforme cu prevederile legale ce reglementeazd, domeniul de
activitate, motiv pentru care:
AY IZE AZA r,q.V

O N,q. g

rL

proiectul de hotdrdre pentru a fi adoptat de Consiliul local Grivita, in forma in care a fost
redactat.

Grivila, 26 iulie 2016

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru invifim0nt, slnltate, familie, munci gi protecfie socialr,
culturi pi culte, juridici qi drepturile cetltenilor

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotirdre
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia ,,$coali primari
Stroe Belloescu cuplati cu GrIdinifI - program normal, sat Odaia iu"r,r"uri. comuna
Grivifa, judeful Vaslui
Comisia de specialitate pentru invdfdmdnt, sindtate, familie, muncd gi protecfie social6,
culturd qi culte, juridicd gi drepturile cetdJenilor;

LuAnd

in

disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarea intocmirii Studiului

fezabilitate pentru investiJia "$coald primar6 Stroe Belloescu cuplatd cu Grddinild

de

- program

normal, sat Odaia Bursucani, comuna GriviJa, judeful Vaslui:

AVIZEAZA F'AVORABIL
acest proiect de hotSrdre gi propune

consiliului local punerea in disculie a acestuia spre

adoptare.

Grivi{a,28 iulie 2016

Pregedinte
Topalea Gheorghe CFfiFiin

Crefu Neculai
Iordache Viorel-Cornel
Rotaru Adrian

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
comisia pentru programe de dezvortare economico sociale,
buget - finante, administrarea domeniului public qi privat
aI comunei

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotirdre
privind aprobarea intocmirii Studiutui de fezabilitate pentru
investifia .,$coali primard
Stroe Belloescu cuplati cu Gridinifi program normal,
sat odaia i,,"r,r"uoi, comuna
Grivi(a, judeful Vaslui

comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico
finanfe, administrarea domeniului public privat al comunei;
ai
Luand

-

sociale, buget

-

in discufie proiectul de hotdrare privind aprobarca intocmirii Studiului de

fezabilitate pentru investifia "$coald primard Stroe Belloescu
cuplatd cu Grddinil6
normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivila, judeful Vaslui:

- program

AVIZEAZA F'AVORABIL
acest proiect de hotbrAre 9i propune Consiliului local punerea

in discufie a acestuia spre

adoptare.

Grivifa,23 iulie 2016

Pregedinte
Ilie Petru

Secretar

Silvestru Gelu

Iordache Iulian-Marian,
Popa Valentin

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL GRIVITA
Comisia pentru agriculturi, gospodlrire comunali,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecfia mediului qi turism

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotirAre
privind aprobarea intocmirii Studiului de fezabilitate pentru investifia ,,$coali primari
Stroe Belloescu cuplati cu Gridinifi - program normal, sat Odaia i,r"r,r"uoi, comuna
Grivifa, j ude{ul Vaslui
Comisia de specialitate pentru agriculfurd, gospoddrire comunald,, amenajarea teritoriului,
urbanism, protecfia mediului gi turism;

Ludnd

in discufie

proiectul de hotdr6re privind aprobarea intocmirii Studiului de
fezabilitate pentru investilia "$coald primard" Stroe Belloescu cuplat6 cu Gr6dinild program
normal, sat Odaia Bursucani, comuna Grivi{a, judeful Vaslui:

AYIZEAZA TAVONABTL
acest proiect de hot[rdre gi propune Consiliului local punerea

in discuJie a acestuia spre

adoptare"

Grivifa,2S iulie 2016

Pregedinte

Secretar

Membri:
$olcd Toader

Ivan Dumitru .....
Topalea Gheorghe Cdtilin.

